U C H W A Ł A Nr LI/391/2018
RADY GMINY JAKTORÓW
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 12 § 1 - 4, i 11 – 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.
poz. 130), Rada Gminy Jaktorów działając na wniosek Wójta Gminy Jaktorów uchwala,
co następuje:
§ 1.
Dokonuje się podziału gminy Jaktorów na 7 stałych obwodów głosowania.
§ 2.
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do
uchwały.
§ 3.
Na ustalony podział gminy na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie w terminie 5 dni
od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.
§ 5.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie
Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Gminie Jaktorów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaktorów.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Byczak

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania,
Na podstawie art. 12 § 1 - 4, § 11 - 13 i art. 39 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.
U. poz. 130), Rada Gminy w drodze uchwały na wniosek wójta dokonuje podziału gminy na
stałe obwody głosowania ustalając numery i granice obwodów oraz wyznaczając ich siedziby
w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 12 § 3 stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000
mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może
obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Proponowany podział gminy Jaktorów na obwody
głosowania uwzględnia 7 dotychczasowych siedzib obwodowych komisji wyborczych. Granice
obwodów głosowania dostosowane są do granic jednostek pomocniczych gminy i granic
okręgów wyborczych.
Sześć lokali wyborczych jest dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
W związku z powyższym zapis art. 186 § 1 mówiący, że w każdej gminie co najmniej 1/2 lokali
obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych jest spełniony.
Wobec powyższego proponuję podział gminy na 7 stałych obwodów głosowania
uwzględniający granice i dotychczasowe siedziby obwodów.
Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą
w Warszawie.
Wójt Gminy
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